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DAĞILIMI YAPILDI
Milliyetçi Hareket Partisi kongre sonrası
ilk İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nı İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu başkanlığında yaptı.
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrenin
ardından MHP Yozgat İl Başkanlığına seçilen
Tekin Irgatoğlu, Yönetim Kurulu üyeleriyle
bir araya gelerek görev dağılımı yapıldı.MHP
Yozgat İl Başkanlığı’nda görev dağılımının oy
birliğiyle kabul edildikten sonra İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, birlik ve beraberlik mesajı
verdi. >>> 6. SAYFADA

MUHTARLARIN
SORUNLARINI DiNLEDi

Vali Ziya Polat,
Şefaatli ilçesinde
mahalle ve köy
muhtarlarıyla toplantı

yaptı. Yapılan
toplantıda muhtarların
sorunları ve talepleri
alındı. >>> 2'DE

Kiracıya haciz şoku

Sorgun yolu üzerinde
Yimpaş Fabrikalar Sahası
üzerinde bulunan Nora
Mobilya fabrikasını 10
yıllığına kiraladıklarını
dile getiren Muharrem

Grup A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Muharrem
Kıygı, fabrikanın eski
borçlarından dolayı sürekli
haciz sıkıntısı yaşadıklarını
söyledi. >>> 2'DE

“Pandemi sürecince

eğitimler yaptık”
Yozgat Özel Bozok
İş Sağlığı ve İş
Danışmanlığı Merkezi
sahibi Tuba Özdemir,
Yozgat ve çevre
illerde 500 üzerinde
işyerinin İş sağlığı
ve iş güvenliği iş ve
işlemlerini yaptıklarını
söyledi. >> 4'TE

ANNELER
HASTALANMASIN

Sorgun Yaycılar Köyü’nde yaşayan gazetemiz köşe yazarlarından Akif Reçber’in
ve şehit Hayati Reçber’in 88 yaşındaki anneleri Hatice nine de korona virüse
yakalandı. Hatice nine, evinde mücadele ettiği hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

ŞEHiT ANNESi

UCUNDA VEBAL VAR

Hatice nine aynı zamanda 1993 yılında
vatan toprakları için şehit olan Hayati
Reçber’in de annesi. Yaşadığı zorlu süreci
anlatan Hatice nine, hastalığını gizleyen bir
kadın tarafından virüsün bulaştığını söyledi.
Hatice nine, bir aya yakın süre yatakta yattığını
hem kırık ağrıları hem de virüsün ağrıları ile
mücadele ettiğini dile getirdi.

Hatice nine, hastalığın çok zor olduğunu
belirterek, herkesten dikkatli olmalarını
istedi. Herkesin tedbirini alması gerektiğini
ve kurallara uymasını isteyen Hatice nine,
“Herkese diyeceğim şu ki bu illet hastalık çok
kötü herkes dikkatli olmalı ucunda vebal var.
Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin,
Ölenlere rahmet eylesin” dedi. >> 3'TE

ŞEHiT HAYATi

REÇBER KiMDiR?

30 Aralık
1974 tarihinde
Yozgat'ın Sorgun
İlçesine bağlı
Yaycılar Köyünde

Yahya ve Hatice
Reçber çiftinin 6.
Çocukları olarak
dünyaya geldi.
>>> 3'TE
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Kum saati
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Kim direnmiş ki zamanın örsüne
Kum saati akmaz elbet tersine
Dizgin vurmak kolay değil hırsına
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

AHMET
SARGIN
Her insan zamana kendini yazar
Tende olgunlaşır can, azar azar
Gün batımı gelir, gölgeler uzar
Gönül, eğlenmenin vakti değildir
Bu dünyadan ne kaldı ki alacak
Heyhat, kapın karşılıksız çalacak
Son durağın olur bir gün salacak
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Söylediğin şarkı kuşun diliyle
Yakın gelir ben duyarım sevgili

Bir ömür kendini arar durursun
Her düşen yapraktan ibret alırsın
Günü gelir bir hikâye olursun
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Hayallerde Kaf dağını aşarsın
Gölgelerin ardı sıra koşarsın
Söylesene, daha kaç yıl yaşarsın
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Nice yolcu konup geçti buradan
Bahçelerden güller seçti sıradan
Kimimizi bağban biçti aradan
Bilen bilir ben sayarım sevgili

Geçmişin sancısı yüzüne vurur
Güz gelir, içinde bir fidan kurur
Tüm pişmanlıkların karşında durur
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Nereye menzilin, nereye gidiş
Bu yol ne başlangıç, ne de bir bitiş
Dengini hazır et, kervana yetiş
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Karanlık geceler asuman kaydı
Gönlü şerha şerha yaralı koydu
Bin derdin üstüne bin daha saydı
Tenim ölür ben soyarım sevgili

Nihanî'yim, sinem dağlı, yaralı
Dünya döner, ölüm gelmez sıralı
Yol görünür, işte kapı aralı
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Gün olur ki, yaşamaktan bıkarsın
Gözün kesmez, yokuşlara bakarsın
Bir gün çağrı gelir, yola çıkarsın
Gönül, eğlenmenin vakti değildir

Ben de biçareyim gayrı ne çare
Ela göz üstünde kaşları kare
Bakışı çekiyor canımı dare
Ruhum kalır ben uyurum sevgili

Sadettin YILDIZ / SİVAS

Turnalar göçüyor vakti mi gelmiş
Bakışın manası aklımı almış
Onda hiç insaf yok güllerim yolmuş
Gökte yıldız ben kayarım sevgili...

SEVGİLİ

Su çekilir çoraklaşmış teninden
Bir fayda yok geleceğe, dününden
Zaman geçer bir su gibi önünden

Efil efil esen rüzgar eliyle
Kokun gelir ben duyarım sevgili

Sezai ÇiÇEK / İSTANBUL

MUHTARLARIN
SORUNLARINI DiNLEDi

Vali Ziya Polat, Şefaatli ilçesinde
mahalle ve köy muhtarlarıyla
toplantı yaptı. Yapılan toplantıda
muhtarların sorunları ve talepleri
alındı.
Şefaatli ilçesinde çay
bahçesinde yeni tip koronavirüs
tedbirlerine kapsamında yapılan
toplantıda konuşan Yozgat
Valisi Ziya Polat, koranavirüs
tedbirlerinden ödün verilmemesini,
en azami şekilde kurallara
uyulmasını gerektiğini söyledi.

Kiracıya haciz şoku
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Sorgun yolu üzerinde Yimpaş Fabrikalar Sahası üzerinde bulunan Nora Mobilya
fabrikasını 10 yıllığına kiraladıklarını dile getiren Muharrem Grup A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Muharrem Kıygı, fabrikanın eski borçlarından dolayı sürekli haciz sıkıntısı
yaşadıklarını söyledi. Sıkıntılarının çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile
getiren Kıygı, “ Biz Sorgun Yolu üzerindeki Yimpaş Fabrikalar sahasındaki Nora Mobilya
fabrikasını 10 yıllığına kiraladık. Buradaki kiralama amacımız şuydu. Eski bir mobilya
fabrikası olduğundan aldık. Biz perişan haldeki fabrikayı aldık. 5 yıllık kirasını peşin
ödedik. 5 yıllık kirasını ise kontrat yaptık. Buraya şuanda Türkiye’nin en uzman
şirketleri geliyor. İstiyoruz ki Yozgat’ta en az bin, bin 500 kişinin çalışacağı
inşaat grubu ile birlikte mobilya sektörü birleşik olsun. Amacımız tek gayesi
yurt dışına buradan ihracat yapmaktır. Şuanda zaten belgelerimiz elimizde.
Türkiye’nin 3 büyük şirketi ile fason anlaşması yaptık. Bu fason anlaşması
neticesinde en az 600-700 kişi çalışacak. Bu konuda Vali Bey, Rektör Bey ile
görüştüm. Herkes yardımcı oluyor. İşimiz sürüyor.
Ama Yimpaş’ın eski borçlarından dolayı bu binaya her gün haciz
geliyor. Haciz geldiği zamanda moralimiz bozuluyor ve üretimimiz
aksıyor. Sayın Valimizden ve Yozgat’ın büyüklerinden bunun biran evvel
çözülmesini arzu ediyoruz. Bizim istediğimiz burada büyük çaplı bir
üretim yapıp tüm ülkemize ve yardımcı olmak, hizmet etmek olacaktır”
ifadelerine yer verdi. Murat KARATEKİN
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Vali Polat, “koranvirüs
tedbirlerinde muhtarlara
da büyük görevler düşüyor.
Muhtarlarımız köylerinde ve
mahallelerinde vatandaşlarımızı
uyarmalı. Kurallara hep birlikte
uyarsak bu virüsten kurtulabiliriz.
Covıd-19 ile mücadelede sağlık
çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin
yanı sıra gayretlerinden dolayı
muhtarlarımıza da teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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Anneler hastalanmasın!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Babalar da hastalanmasın,Kardeşler
de hastalanmasın,
Eşler de,
Çocuklar da…
İnsanlık hastalanmasın!

Zor ve de insanlık
adına imtihan sayılacak bir zaman diliminden geçiyoruz.
İnsanlığın, aslında
çaresiz ve aciz kaldığının kafasına dank
ettiği bir zaman dilimi…
Öylesine bir çaresizlik ki, görünmeyen
bir düşmana karşı en
yakınınızı koruyamıyorsunuz.
Geçtiğimiz hafta
Yozgat Çamlık Gazetesi’nin özel haberiydi, ’96 yaşında koronayı’ yenen teyze…
Adem abimizin kıy-

metli annesi.
Aile boyu hastalandıklarında 96 yaşındaki anneleri de bu
hastalıktan kaçamamıştı.
8 gün süren bir
mücadelenin ardından
96 yaşındaki Sırma
Nine sağlığına kavuştu.
Ve bir anne daha.
Bugün gazetemizim
yine manşetinden
duyuracağımız hikayenin kahramanı bir
şehit annesi.
Hatice Reçber…
Şehit Hayati Reçber’in eli öpülesi an-

nesi. O da hastalandı.
Zor günler geçirdi her
iki anne de!
Onlar sadece Çamlık Gazetesi aracılığı
ile duyduklarınız. Sırma Teyzeler, Hatice
Anneler…
Anneler hastalanmasın.
Sokaktaki sorumsuzluğumuzu, maske
takmıyor olmayışımızın bedelini, kuralları
hiç saymış olmanın
acısını annelere, babalara çektirmeyelim.
Covid-19 hastalığından yaşlılarını, evlerimizin direği, gönül

dünyamızın huzur
kaynağı, dünyamızın
bereketi yaşlılarımızı
korumak adına devletin verdiği mücadeleyi
bizler veremez miyiz?
Lütfen yanlış anlaşılmasın, Sırma Nine,
Hatice Anne korunmadı, koruyamadık
demiyorum.
Bilakis onların hikayesini, hastalığı
atlatan örnekler olarak sunmak istedik
sizlere.
Bu hastalığı yaşamış bir basın mensubu olarak aynı anda
hastane yanımda olan

ANNELER
HASTALANMASIN

Sorgun Yaycılar Köyü’nde yaşayan gazetemiz köşe yazarlarından Akif Reçber’in
ve şehit Hayati Reçber’in 88 yaşındaki anneleri Hatice nine de korona virüse
yakalandı. Hatice nine, evinde mücadele ettiği hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Dünyayı etkisine altına alan bizim de ülke olarak
Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz covid19
salgını ne yazık ki en çok yaşlılarımızı etkiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta yaşayan 96 yaşındaki
Sırma ninemiz korona virüs hastalığına yakalanmış, 8
günlük sürecin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Şimdi de Sorgun Yaycılar Köyü’nde yaşayan
gazetemiz köşe yazarlarından Akif Reçber’in ve şehit
Hayati Reçber’in 88 yaşındaki anneleri Hatice nine de
korona virüse yakalandı. Hatice nine, evinde mücadele
ettiği hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
ŞEHİT ANNESİ
Hatice nine aynı zamanda 1993 yılında vatan
toprakları için şehit olan Hayati Reçber’in de annesi.
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Hatice nine, hastalığını
gizleyen bir kadın tarafından virüsün bulaştığını söyledi.
Hatice nine, bir aya yakın süre yatakta yattığını bu
süreçte düştüğünü belinde küçük bir kırık oluştuğunu
hem kırık ağrıları hem de virüsün ağrıları ile mücadele
ettiğini dile getirdi.
Çok zor günler yaşadığını söyleyen Hatice nine,
“Allah kimseye böyle dert vermesin. Sabahlara kadar
ağrılardan uyuyamadım. Yaşlılığım nedeniyle ameliyat
etmediler.
Çekilen filmler neticesinde hastaneye yatırılmam
gerektiğini ancak yer olmadığı için yatamadım. Evde
oğlum Cafer, torunum Muhammed ve hanımları çok iyi
baktılar.
Allah onlardan razı olsun elim ayağım oldular.
Ankara’daki oğlum Akif’in Ankara ya götürme isteğini
kabul etmedim.
Hastaneye yatırsalar yanımda kimse olmayacak
kim bana bakacak diye gitmedim. Köyümde evimde
hastalığı yendim çok şükür. Allah herkese benim
evlatlarım gibi hayırlı evlatlar versin. Oğullarım kızlarım
bana çok düşkünlerdir. Allah razı olsun” şeklinde
konuştu.
UCUNDA VEBAL VAR
Hatice nine, hastalığın çok zor olduğunu belirterek,

herkesten dikkatli olmalarını istedi. Herkesin tedbirini
alması gerektiğini ve kurallara uymasını isteyen Hatice
nine, “Herkese diyeceğim şu ki bu illet hastalık çok
kötü herkes dikkatli olmalı ucunda vebal var. Tüm
hastalarımıza Allah acil şifalar versin, Ölenlere rahmet
eylesin” ifadelerine yer verdi.
ŞEHİT HAYATİ REÇBER KIMDIR?
30.12.1974 tarihinde Yozgat Sorgun Yaycılar Köyünde
Yahya ve Hatice Reçber çiftinin 6. Çocukları olarak
dünyaya geldi.
Şehidimiz ilkokulu daha sonra kendi adıyla anılacak
olan Şehit Hayati Reçber İlköğretim okulunda okudu.
İlkokulu bitirdikten sonra köyümüzün makûs talihi olan
yokluk ve ekonomik durumlardan ötürü her ne kadar
hayalinde ortaokul, lise ve daha ilerisi olan Üniversiteyi
bitirmek olsa da mecburen İstanbul’a çalışmaya gitti,
burada uzun yıllar marangoz işinde çalışan ve iyide bir
marangoz mobilya ustası olan şehidimiz Hayati Reçber,
1993 yılında Vatan borcunu
ödemek üzere köyüne döndü, Yaşının büyük
yazdırılması nedeniyle bir buçuk yıl önce askere gitti.
Ailesi, akrabaları ve köylülerle helalleştikten sonra
köy meydanında yapılan asker uğurlama töreni ile Vatan
borcunu ödemek üzere gitti. Şehidimiz acemi birliği
görevini Narlıdere İzmir ve daha sonra Kırkağaç Manisa
da tamamladı.
10 günlük izne geldiğinde annesi ve babasının
mürüvvet görmek istemesi üzerine nişanlandı. Şehidimiz
Hayati Reçber izne gelmenin ve nişanlanmanın sevinci
ile Vatan borcunu tamamlamak için izin süresinin
bitiminde tekrar asker ocağına döndü, burada yapılan
dağıtım ile Karakoçan Elazığ’a Usta asker olarak
gönderildi, daha sonra operasyonlara katıldı ve en son
katıldığı Özlüce Barajı operasyonunda şehadet şerbetini
içti. Şehidimiz Şehadet şerbetini içtiğinde
40 günlük nişanlı 4 aylık askerdi. Bu Toprakları bize
Vatan yapan tüm Şehit, Gazi ve Ecdadımızdan Allah razı
olsun. Allah mekânını cennet etsin.
Eda DEMİREL

annelerin, babaların
yaşadığı sıkıntıları
gördüm.
Hemen yanımda
oturan ve dizlerinin
ağrısından durmayan yaşlı kadını mı
anlatayım, ya da 40
dereceyi aşan ateşle
havale geçiren adamı
mı?
Benim şahit olduklarım aslında en hafifleriydi.
Bir de bu işin yoğun bakımı ve daha
ileri seviyeleri var.
Onlara bu kötülüğü
yapmaya, bile bile
canlarımıza bu hasta-

lığı yaşatmaya hakkımız yok.
Haberimizde yer
alan iki anne de hastalığı yendi.
Yine ulusal basında
yer alan 101 yaşındaki bir teyzenin de
hastalığı yendiği haberini okuduk.
Ama hayatını kaybeden, hastalık yüzünden acılar çeken
o kadar çok anne, o
kadar çok baba var
ki…Anneler hastalanmasın, Babalar hastalanmasın,
Acılar yaşanmasın!
Lütfen!

Sanal Laboratuvar

Projesi tanıtım
toplantısına katıldı
2020-2021 Yükseköğretim
Akademik Yılı Açılış
Töreni'nde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ilk kez kamuoyu
ile paylaşılan “YÖK Sanal
Laboratuvar Projesi” YÖK’te
düzenlenen toplantı ile
tanıtıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A
Yekta Saraç’ın başkanlığında
gerçekleştirilen proje tanıtım
toplantısına, YÖK Yürütme
Kurulu Üyeleri, TÜBİTAK
temsilcisi, “Yükseköğretimde
Dijital Dönüşüm Projesi”
kapsamında yer alıp bu
projede ilk aşamada seçilen
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’ın yanı sıra Ardahan,
Artvin Çoruh, Bingöl, Bitlis
Eren, Bursa Teknik, Erzurum
Teknik, Eskişehir Teknik,
Gümüşhane, Hakkari, Hitit,
Iğdır, Konya Teknik, Munzur,
Muş Alpaslan, Siirt, Şırnak
ve Tokat Gaziosmanpaşa
olmak üzere 18 üniversitenin
rektörü katıldı. Küresel salgın
nedeniyle geçen Mart ayında
üniversitelerde uzaktan
öğretime geçilmesiyle birlikte
laboratuvar uygulamaları
gerektiren derslere ilişkin
çözümler aranmaya
başlandı. Bu süreçte YÖK
tarafından hazırlanan proje ile
laboratuvar uygulamalarının
en yoğun olduğu iki
laboratuvar dersi “genel kimya

ve genel fizik laboratuvarı
dersleri” belirlendi. Projede,
Türkiye'nin önde gelen
üniversitelerinden kimya, fizik
ve uzaktan öğretim alanında
akademisyenler ile TÜBİTAK
bünyesindeki yazılımcılar
görev aldı.
YÖK’ün TÜBİTAK ile
işbirliği yaparak geliştirdiği
proje ile üniversitelerin başta
fen ve mühendislik fakülteleri
ile meslek yüksekokullarının
çeşitli programlarında yer
alan genel kimya ve genel
fizik laboratuvarı dersleri
sanal laboratuvar aracılığıyla
yapılacak. Proje kapsamında
YÖK, laboratuvar içeriklerinin
belirlenmesi ve hazırlanması,
uygulamaya e-Devlet
Kapısı üzerinden erişilmesi
işlemleri, üniversitelerin
yazılımı kullanmasına yönelik
gerekli desteği vermekten;
TÜBİTAK ise sanal laboratuvar
yazılımının geliştirilmesi
ve uygulamanın çalışacağı
sunucunun temini ve
erişiminden sorumlu olacak.
26 Ekim'de başlaması
planlanan sanal laboratuvar
derslerinden ilk etapta
aralarında dijital dönüşüm
projesinde yer alan
üniversitelerin de bulunduğu
18 üniversitenin çeşitli
fakültelerinde öğrenim gören
yaklaşık 15 bin öğrencinin
yararlanması planlanıyor.
Eda DEMİREL
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“Pandemi sürecince

eğitimler yaptık”
Yozgat Özel Bozok İş Sağlığı ve İş
Danışmanlığı Merkezi sahibi Tuba Özdemir,
Yozgat ve çevre illerde 500 üzerinde işyerinin
İş sağlığı ve iş güvenliği iş ve işlemlerini
yaptıklarını söyledi.
Özdemir, “2012 yılında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik bakanlığı 2014 yılında yürürlüğe
girmek üzere iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu
gereği bütün çalışanları olan müesseslerde
kanun vardı.
Biz de 2013 yılından bu tarafa faaliyetlerimizi
devam ettirmekteyiz” dedi.
2020 yılının Mart ayından itibaren Yozgat’ta,
ülkemizde ve dünya ile birlikte bir salgın ile

karşı karşıya gelindiğini belirten Özdemir, “Bu
salgın zamanında iş sağlığı ve iş güvenliği
işlemlerinin yanında sağlık ile ilgili işlemlerimizi
yaptık.
Bu süreçte pandemi ile alakalı gerek
eğitimlerle gerekse yapılması gereken kuralları
anlatarak işçilerin sağlık ve pandemi noktasında
yapması gereken faaliyetleri ve durumları izah
ederek bilgi verdik.
Sağlık bakanlığı filyasyon ekiplerinin yaptığı
işlemleri bizlerde bize bağlı işyerlerimizde
yapmaya çalıştık. Pandemi döneminin şu
günlerinde daha iyi bir seviyedeyiz” ifadelerini
kullandı.

DAHA AZ HASTA İLE KARŞILAŞIYORUZ
Yozgat Özel Bozok İş Sağlığı ve İş
Danışmanlığı Merkezi sahibi Tuba Özdemir,
“Özellikle Yozgat’ımızda şu dönemlerde daha
az hasta ile karşılaşıyoruz.
Bu da maske, mesafe ve hijyen kurallarının
uygulanması ile daha iyi noktaya gelmesi söz
konusu oldu.
Daha iyi noktalara gelmesi içinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimlerimizi,
bire bir işçilerle diyalog ve iş ve işçilerimize
konuları anlatarak pandemiyi atlatmak için
elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz”
diye konuştu. Murat KARATEKİN
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Karayollarından Yozgat’a

3 milyarlık yatırım

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında
konuşan Karayolları 6. Bölge Müdürü Erhan
Özkaya, Yozgat’a 1993-2002 yılları arasında
458 milyon TL, 2003-2020 yılları arısında ise
2 milyar 844 milyon TL harcama yapıldığını
söyledi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak
yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren
Özkaya, “Toplam 4 bin 595 km yol ağına
sahibiz. Yozgat ilimizde 440 km devlet yolu
745 km il yolu da olmak üzere toplamda bin
185 km yol uzunluğumuz bulunmaktadır. 2020
yılı öncesinde toplam 44 km bölünmüş yol
bulunmakta iken 2003-2020 yılları arasında
yapılan çalışmalarda 333 km daha bölünmüş
yol çalışmaları tamamlanmıştır.
Yozgat ilinde 2002 yılı öncesinde
bölünmüş yol, bitümlü sıcak karışımı kaplama
yolumuz bulunmakta iken yapılan çalışmalar
ile 224 km bölünmüş yol bitümlü sıcak
karışım kaplama yapılmıştır.
Tek yol olarak 239 km iyileştirmeler
yapılmıştır.
İlimizde 2003-2020 yılları arasında
toplamda 2 adet 124 metre uzunluğunda
Sorgun Çekerek Köprülü kavşağı 2015 yılında
tamamlanarak trafiğe açılmış toplam 500
metre uzunluğundaki Yozgat şehir geçişi alt
geçidi 2005 yılında tamamlanmıştır.
Toplamda bin 473 metre uzunluğunda
38 köprü tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Karayolları 6. bölge müdürlüğü olarak 31 adet
proje bulunmuş olup toplam proje bedelimiz
3 milyar 334 milyon lira olup, önceki yıllar
harcamamız da 1 milyar 366 milyondur”
ifadelerine yer verdi. Kadir GÖRGÜLÜ
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Duâ,
Allahü
teâlâya
boyun
eğmektir

HÜSEYİN
KOÇ
Esed bin Mûsâ
hazretleri hadîs hafızlarından (yüz bin hadis-i ravileriyle birlikte
ezbere bilen) idi.
“Esedü’l-Hadîs”
(Hadîs Aslanı) lakabı
ile meşhur oldu. 132
(m. 749)’da Basra’da doğdu. 212 (m.
827)’de Mısır’da vefât
etti. Naklettiği hadis-i
şeriflerden bazıları:
Abdullah İbn-i
Mes’ûd (radıyallahü
anhüma) rivayet eder:
Bir gün Peygamber
Efendimiz (sallallahü
aleyhi ve sellem) bize
bir doğru çizgi çizdi
ve “Bu insanı Allahü
teâlânın rızâsına kavuşturan doğru yoldur” buyurdu.
Sonra, bu hattın iki
tarafına, balık kılçığı
gibi, eğik çizgiler çizip,
“Bunlar da, şeytanların saptırdığı yollardır”
buyurdu.
O hâlde, bir kimse
Peygamberlere tabi
olmadan, doğru yolda yürümek isterse,
muhakkak eğri yola
sapar. Eğer eline bir
şeyler geçerse istidracdır. Yani, sonu
zarar ve ziyandır.
Ebû Hüreyre’nin
rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu
ki: “Kişinin derecesi,
Cennette bir derece
yükseltilir. O da, yâ
Rabbî bu ne sebeple
verildi der.
Oğlunun senin için
istiğfar etmesi sebebiyledir” denilir.
Enes bin Mâlik’in
(radıyallahü anh)
rivâyet ettiği hadîs-i
kudsîde Allahü teâlâ,
âdemoğluna; “Seninle
benim aramda olan
şey; senden duâ, ben-

den kabul etmektir”
buyurmuştur.
Duâ Allahü teâlâya ibâdet, ona boyun
eğmek ve tazimdir.
Duâdan faydalanan, duâyı yapan
kimsedir. Kul duâ etmekle ya bir dileğine
kavuşur veya sevap
kazanır.
Resûlullah Efendimiz, “Duâ ibâdettir”,
“Duâ; müminin silâhı,
dînin direği, göklerin
ve yerin nûrudur”,
“Genişlik zamanında
çok duâ eden kimsenin, bela ve musibet
zamanında yaptığı
duâları kabul olur”
buyurdu.
Cebrâil aleyhisselâm, Resûlullah
Efendimize “İslâm
nedir?” diye suâl ettiğinde, Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki:
“İslâm, Allahü teâlâdan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in
Allahü teâlânın resûlü
olduğuna şehâdet
etmen, (kati olarak,
görmüş gibi inanman,
günde beş defa) vakti
gelince namaz kılman,
malının zekâtını vermen, ramazân-ı şerîf
ayında oruç tutman ve
gücün yetiyorsa, ömründe bir kere haccetmendir.”
Mis’ar bin Kedâm’ın
rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullaha, Allahü teâlânın
veli kullarının kimler
olduğu sorulunca
“Onlar görüldükleri
zaman, Allahü teâlâ
hatırlanır” buyurdular.
Esma binti Zeyd
de, Peygamber Efendimiz “Size en hayırlınızı haber vereyim
mi?” buyurunca, Eshâb-ı kirâmın “Evet,
haber ver yâ Resûlallah” dediklerini,
Resûlullahın “Onlar
görüldüklerinde, Allahü teâlâ hatırlanır”
buyurduğunu bildirmiştir.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

'Yozgat Valisiyim' deyip dolandırdılar
Adana polisi 3 ilde yaptığı operasyonda iş
adamlarını arayıp kendilerini vali olarak tanıtıp
entübe cihazı alacaklarını söyleyerek 60 bin
lira dolandırdığı öne sürülen 7’si kadın 13 kişiyi
gözaltına aldı. Zanlıların bu yöntemle İstanbul,
Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat,
Burdur ve Kırklareli valisinin yerini geçerek 10
iş adamından 240 bin lira dolandırdılar. Ancak
polis takipte olduğu için bu 240 bin liranın 180
bin lirasına bloke koydurdu. Zanlılar hesaplara
bloke konunca para aktarma kısmında entübe

cihazı yazdığı için bloke konduğunu düşünerek
açıklama kısmına fındık ticareti ibaresi
koydurmaya başladı. Ancak yine hesaplara bloke
konuldu. Polis zanlılara yönelik yaptığı teknik
ve fiziki takipte Kocaeli, Bursa ve Sakarya’da
yaşadığını saptayarak bugün şafak vakti
operasyon başlattı. Polis 15 adrese eş zamanlı
yaptığı operasyonda 7’si kadın 13 zanlıyı gözaltına
aldı. Polisin operasyonları devam ederken,
zanlıların Adana’ya getirilmek üzere yakalandığı
illerden yola çıkartıldığı öğrenildi. İHA

huzuru toprakta buldu

6
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MHP'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Milliyetçi Hareket Partisi kongre sonrası
ilk İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nı İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu başkanlığında yaptı.
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrenin
ardından MHP Yozgat İl Başkanlığına seçilen
Tekin Irgatoğlu, Yönetim Kurulu üyeleriyle
bir araya gelerek görev dağılımı yapıldı.MHP
Yozgat İl Başkanlığı’nda görev dağılımının oy
birliğiyle kabul edildikten sonra İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, birlik ve beraberlik mesajı
verdi.
“KAYGIMIZ DEVLET VE MİLLET”
Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı
sonrası görev alan yeni yol arkadaşlarına
başarılar dileyen Irgatoğlu," Bu davaya gönül
vermiş olanların hiçbir zaman siyasi ikbal ya
da istikbal kaygısı olmadı. Dün olduğu gibi
bugün ve bundan sonra da kaygımız millet ve
devlet olmaya devam edecek” diye konuştu.
‘MİLLİYETÇİ SEVDAMIZDAN
ASLA VAZGEÇMEDİK’
Irgatoğlu," Bizler Milliyetçi Hareket

Partisinin birer neferi olarak hiçbir zaman
makam ve koltuk sevdası için siyaset
yapmadık. Görev ve hizmet aşkı ile
atıldığımız bu siyasette koltuk ve makam
süreleri gelip geçicidir. Bizler de Allah’ın
izniyle bu bilinç ve şuurla şehrimize ve
insanımıza layık olabilmek için elimizden
geleni yapmaktayız ve yapmaya devam
edeceğiz. Merhum Başbuğumuzun emanetini
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli sırtlamış,
yüksek veballi bu davayı bir adım olsun
ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyor.
Bizlere düşen görev de liderin arkasında
asıl olduğu üzere durmak ve gece gündüz
çalışmaktır. ” ifadelerini kullandı.
BOZKURTLAR SAHAYA İNİYOR
Bundan sonra saha çalışmalarını daha da
arttıracaklarını belirten Irgatoğlu,” Bundan
önce ki dönemde gelen başkanlarımız
gerekeni fazlasıyla yapmışlardır. Yapmış
oldukları hizmetlerden dolayı hepsine
tekrardan teşekkür ederim. Bizlerde

geldiğimiz bu görevde elimizden gelenin
fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Bizler
bu sevdaya gönül vererek geldik. Yönetim
kurulumuzu oluşturduk. Yeni oluşturulan
yönetim kurulumuz ile durmadan çalışacağız
her zaman sahada olacağız. Partilimiz olsun
ya da olmasın bizlerden yardım isteyen
herkesin yardımına koşacağız. Şimdi çalışma
zamanı. Gönüllerinizdeki vatan sevgisine,
kalplerinizdeki millet aşkına, gözlerinizdeki
mücadele azmine şahit olmaktan gurur
duyduğum dava arkadaşlarıma bu vesileyle
şükranlarımı sunuyorum istiklal için birlik,
istikbal için dirlik, kazanan Yozgat olacak "
diye konuştu.
“ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ”
Irgatoğlu, “Bizler yerinden değil,
yerinde siyaset yaparak vatandaşlarımızla,
hemşerimizle hemhal olacağız. Esnafımızın,
muhtarımızın, işçimizin, çiftçimizin
dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm arayışında
tüm kadrolarımızla birlikte sonuç odaklı

çalışacağız. Siyaset değişmiştir, zaman
daralmıştır, ülkemizin içinden geçtiği süreç
hassastır. Bu bilinçle samimiyetle siyaset
kurumu içerisinde gece gündüz demeden
çalışacağız” dedi.
“GÖREVLENDİRMELER YAPILDI”
Yeni divanın oluştuğunu ve
görevlendirmelerin yapıldığını belirten
Irgatoğlu; “Bu görevlendirmeleri makamın
ve sorumluluğun gereklerini göz önünde
bulundurarak yaptık. Deneyim ve alanında
uzmanlık çıkış noktamız oldu. Yeni oluşan
İl Divanına başarılar diliyorum. Bilsinler
ki zor ve kutlu bir görev onları bekliyor.
Herkes görev tanımlaması doğrultusunda
ilgili diğer birimler ile uyumlu çalışacaktır.
Bir saatin çarkları gibi olacaklar. Parti
disiplinine uygun, parti politika ve
görüşleri doğrultusunda ülke ve millete
hayırlı hizmetleri Yaradan bizlere nasip
etsin.”diyerek açıklamalarını tamamladı.
Haber Merkezi

PTT 180 yasında

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde
kurulan PTT AŞ, 180’inci kuruluş yıl dönümünü
kutluyor. PTT müdürlüğünden yapılan
açıklamada, "Türkiye’nin en köklü kurumları
arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret,
bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde
ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında
paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında
söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere
odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz.
Gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde
olmak” ilkesini Türkiye’nin her köşesinde hayata

geçiriyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla
güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda
rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer
yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu
bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma
yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel
anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, ArGe ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce
atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik
yatırımlarıyla Türkiye’nin yarınına değer katacak
önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile
entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz.
Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının

öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde,
tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en
büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz
için mesai mefhumu gözetmeksizin canla
başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği
sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından
sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik
hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların
yanında oldu. Her geçen gün kendini ve
hedeflerini geliştiren PTT Ailesi olarak, ülkemizi
her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken,
2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla
ilerliyoruz” denildi. Haber Merkezi

FİNALE KALAN ÖĞRENCİYE ÖDÜL
''Evimizin Neşesi Kur'an
Sesi'' yarışmasında finale
kalma başarısı gösteren,
Sorgun Müftülüğüne bağlı
Hz.Âişe kız Kız Kur'an Kursu
ve Mücâhit Erbaş İmamhatip Ortaokulu öğrencisi
Nisanur Arslan'a Yozgat İl
Müftülüğü ve Sorgun İlçe
Müftülüğü tarafından çeşitli
hediyeler verildi.
Yozgat İl Müftü yardımcısı
Mustafa Balcıoğlu; Sorgun
ilçesinde böyle başarılı
öğrenciler yetişmesine
vesile olan Sorgun İlçe
Müftüsü Mustafa Kayış'a
teşekkür ederek kitap seti
hediye etti. ''Evimizin Neşesi
Kur'an Sesi'' yarışmasında
finale kalma başarısı

gösteren Nisanur Arslan'a
da bir adet tam altın ve
çeşitli kitaplar hediye etti.
Kur'an Kursu öğrencisine
ve Hocası Esra Şahan'a
plaket vererek başarılarının
devamını diledi.
Sorgun İlçe Müftüsü
Mustafa Kayış; "Evimizin
Neşesi Kuran Sesi"
yarişmasinda finale
kalma başarisi gösteren
öğrencimizi, emeği geçen
hocalarını ve ailesini
tebrik ediyorum diyerek
öğrenciye ve hocasına birer
plaket takdim etmesinin
ardından Arslan'a çeyrek
altın ve çeşitli kitaplardan
oluşan hediye seti verdi.
Murat KARATEKİN
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Yozgat’ın okulları tertemiz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar
Lisesinde yapılan Okulum Temiz Programı Tetkikine canlı video
konferans sistemiyle katılıp, tetkiki izledi. Milli Eğitim Bakanlığı
ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020
tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim öğretim
kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve
kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir ve tarafsız bir anlayışla
sürdürülmesi amacıyla ''Okulum Temiz'' belgelendirme programı
başlatıldı. Başlatılan programa Yozgat genelinde tüm okullar başvurdu.
449 okulun başvurusu kabul edilip, belgeleri gönderilirken, diğer

okulların da değerlendirmesinin devam ettiğini belirtildi. Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesinde yapılan
Okulum Temiz Programı Tetkikine canlı video konferans sistemiyle
katılıp, tetkiki izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Temiz
Okulum Denetleme Ekibinin hazır bulunduğu tetkikte Bakan Selçuk,
Yozgat'ın Okulum Temiz Projesinde Türkiye 2.'si olduğunu açıklayarak,
emek veren tüm ekibe teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Okulum Temiz Projesinde
görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza, okulumuz yöneticileri,
öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz”dedi. Eda DEMİREL

SEMİHA
ARASBORA
Nefse nasihat
Sabreyle ulaşsın, Mevlaya işin
Balığın karnında Yunus'u düşün
Duayla niyazla, aksın göz yaşın
Ağlamadan günah dökülmez imiş
Sözde altının yok kıymeti puldan
Gösteriş içinde giyilen çuldan
Özünde edeb ar taşıyan kuldan
Huyu güzellerden bıkılmaz imiş
Canlansın imanin dağıt gafleti
Ahiret için çek dünya külfeti
Korumalı sözle gözle iffeti
Tatlı dilden zehir dökülmez imiş
Kula tuzak kuran kendine eder
Hırsına yenilen olur derbeder
Hayırlı olanı yaşatsın kader
Nifakli kalbe gül ekilmez imiş
Dost deyip sırrını kimseye açma
Kibire bürünüp yüksekten uçma
Darda kalsan bile doğrudan geçme
Doğrunun bileği bükülmez imiş
Aras'ım madem ki böyle hakikat
İlk önce içinde başlat tahkikat
Dünyada rehberin olsun itikat
Pak kalplere şeytan sokulmaz imiş

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Sordu:

‘Şekerpancarı unutuldu mu?’
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, şekerpancarı taban fiyatının
açıklanmamış olması üzerine TBMM’de bir
konuşma yaptı.
Yüzbinlerce şekerpancarı çiftçisinin
hayatından bezdirildiğini söyleyen Ali Keven,
pancar fiyatının geçen sene 1 Eylül’de
açıklanmasına rağmen bu sene Ekim ayında
belli olmamasına tepki gösterdi.
Keven, “Şeker pancarı çiftçisi hayatından
bezdirildi. Şeker pancarı hasadı başlayalı bir
ay oldu, pancar fabrikaya çoktan teslim edildi
ama fiyatı belli değil.
Şu an çiftçiyle resmen alay ediyorsunuz.
Şeker pancarının fiyatını şeker hâline

geldikten sonra mı açıklayacaksınız?
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen yıl, 1
Eylül 2019'da Konya'da yaptığı mitingde şeker
pancarı fiyatını açıklamıştı.
Şimdi ekim ayı bitiyor, ortada bir açıklama
yok.
Yüz binlerce şeker pancarı çiftçisi
yine hüsrana uğratıldı. Benim ilim Yozgat
pancar üretiminde ülkemizde ikinci sırada
olup Yozgatlı üreticiler umutla 400 lira fiyat
bekliyorlar. Pancar taban fiyatını açıklamıyor
iseniz söyleyin, açıklayacaksanız bir an
önce açıklayın, üreticinin umutlarıyla fazla
oynamayın!” diye konuştu.
Haber Merkezi
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Performansı ile
göz dolduruyor
Yozgatspor 1959 FK’nın
genç oyuncusu Ali Kaan
Şahanbaz, bu sezon sergilediği
performansı ile göz dolduruyor.
Geçtiğimiz yıl İçel İdman
Yurduspor’dan transfer edilen
Ali Kaan Şahanbaz, bu sezon
ligde ve kupa da oynadığı
maçlarda hem attığı gollerle
hem de performansı ile
herkesin beğenisini kazandı.
Geçtiğimiz yıl takımda
forma şansı bulamayan genç
oyuncu, bu sezon oynadığı
maçlarla takımı sırtlıyor.
7 MAÇTA İKİ GOL
BİR ASİST
Ali Kaan Şahanbaz, bu
sezon Yozgatspor 1959 FK

forması ile 7 resmi maça
çıktı. Genç oyuncu kupa ve
lig maçlarında attığı gollerle
takımını sırtlamaya devam
ediyor. Ali Kaan Şahanbaz, bu
sezon kupa da bir gol bir asist
yaptı, ligde de bir gol attı.
11’İN VAZGEÇİLMEZİ
OLDU
Ali Kaan Şahanbaz bu sezon
sergilediği performansı ile
Teknik Direktör Nihat Tinel’in
vazgeçilmezi oldu. Tinel, bu
sezon hem lig hem de kupa
maçlarında genç oyuncuya
hem ilk 11’de sahaya sürdü,
hem de 90 dakika boyunca
görev verdi.
Murat KARATEKİN

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

ÜÇÜNCÜ TURDA
KIRŞEHiR'LE EŞLEŞTi

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu eşleşmeleri yapılan
kura çekimi ile belli oldu. Bu
turda Süper Lig’den 6 takım
mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.
Eleme Turu eşleşmeleri bugün
Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim
Merkezi’nde yapılan kura çekimi
ile belirlendi. Kura çekimini TFF
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi
Hamit Altıntop ile kupanın son
kazananı Trabzonspor'un eski
kaptanlarından Hamdi Aslan
tarafından gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu’nda 2. eleme
turunu geçen 23 takımın
yanı sıra Süper Lig'den Yeni
Malatyaspor, Hes Kablo
Kayserispor, MKE Ankaragücü,
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ve Fatih
Karagümrük mücadele edecek.
TFF 1. Lig’den 18, Misli.com 2.
Lig’den ise 39 kulüp bu turda yer
alacak.

Tek maç eleme sistemine
göre yapılacak 3. eleme turu
müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım
2020 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda
3. Eleme Turu eşleşmeleri şu
şekilde:
Bodrumspor - Niğde Anadolu
Futbol Kulübü
Manisa Futbol Kulübü Gümüşhanespor
Adana Demirspor - Alanya
Kestelspor
MKE Ankaragücü Kocaelispor
Yılport Samsunspor Muğlaspor
Ankaraspor - Pazarspor
Adanaspor - 68 Aksaray
Belediyespor
Fatih Karagümrük - Nevşehir
Belediyespor
İnegölspor - Sultanbeyli
Belediyespor
İstanbulspor - Elazığspor
Altınordu - Fethiyespor
Kahramanmaraşspor -

Somaspor
Beypiliç Boluspor Hacettepespor
Sancaktepe Futbol Kulübü Serik Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - İçel
İdman Yurdu
Zonguldak Kömürspor Darıca Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor - Kardemir
Karabükspor
Altay - Karatay Termal 1922
Konyaspor
Uşakspor - Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor Şanlıurfaspor
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Artvin
Hopaspor
Kırşehir Belediyespor Yozgatspor 1959
Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Belediye
Derincespor
Eskişehirspor - Cizrespor
GMG Kastamonuspor - Amed

Sportif Faaliyetler
Balıkesirspor - Esenler
Erokspor
BB Erzurumspor - Karbel
Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor- Mamak
Futbol Kulübü
Ergene Velimeşespor Karacabey Belediyespor
Sarıyer - Turgutluspor
Giresunspor - Tekirdağspor
Ankara Keçiörengücü Büyükçekmece Tepecikspor
HES Kablo Kayserispor Yomraspor
Vanspor - Sivas Belediyespor
Menemenspor - Anagold 24
Erzincanspor
Tuzlaspor - Bayburt İl Özel
İdare
Ümraniyespor - Krıklarelispor
Bursaspor- Karşıyaka
Akhisarspor - Etimesgut
Belediyespor
Pendikspor - Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon - 52
Orduspor İHA

3 HAFTA SAHALARDAN

UZAK KALACAK

Durumu iyi
Yozgatspor 1959 FK’nın
başarılı kaptanı Burak Altunay’ın
sakatlığının ciddi olmadığı
öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası
ikinci tur maçında Erbaaspor
karşısında sakatlanarak
oyundan çıkan Burak Altunay’ın

durumunun iyi olduğu bildirildi.
Başarılı oyuncunun önemli
bir sakatlığı olmadığı ve ligde
Mardin Fosfatspor ile yapılacak
olan maçta forma giymesi
bekleniyor.
Murat KARATEKİN

Yozgatspor 1959 FK’nın
genç oyuncusu Seyit
Ali Altın’ın sağlık
durumu belli
oldu. Ziraat
Türkiye
Kupası
ikinci tur
maçında
Erbaaspor
karşısında ikinci yarı oyuna
giren ve 10 dakika sonra
sakatlanarak oyundan çıkan
Seyit Ali Altın’ın durumu
netleşti. Sağ ayak bileğini
burkan genç oyuncunun üç
hafta sahalardan uzak kalacağı

öğrenildi.
Altın’ın tedavisine başlanıldı.
BÜYÜK ŞANSIZLIK YAŞADI
Genç oyuncu Seyit Ali Altın,
Erbaaspor karşısında büyük bir
şansızlık yaşadı.
Altın, Teknik Direktör Nihat
Tinel tarafından 75’inci dakika
da oyuna dahil edildi.
85’inci dakika da rakibi
ile girdiği ikili mücadele
sonrasında sakatlanarak,
oyundan çıkmak zorunda
kalmıştı.
Murat KARATEKİN

